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 (2018, באוגוסט 2) 2018  קיץמועד  - ניתוח בחינת מועצה

 
 –ונערכנו בהתאם  2017הקדמנו וצפינו את השינויים הצפויים בבחינה כבר בחורף אנו במיומנות, 

כתבנו  עדכנו את מערכי השיעורים ואת ספרי הלימוד, בקורסים שלנו,הכנו את הסטודנטים 
שאלות חשיבה ועומק בסגנון החדש וכך יכולנו לצפות את השאלות שהיו במועד הקודם )חורף 

 (.2018( ואף במועד הנוכחי )קיץ 2017
 

הספרים יוצאים פעמיים  -מכינים את הסטודנטים בצורה הטובה ביותר לבחינה  הספרים שלנו
בשנה, כך שהם תמיד מעודכנים וכוללים את כל החומר התיאורטי הנחוץ לבחינה ובנוסף, תוכלו 

, דבר אשר מקדם את התרגול שלכם ומונע הפתעות אלות ותשובות בסגנון החדששלמצוא בהם 
 בלתי צפויות  בזמן הבחינה!

החשיפה לשאלות  חדשות והתמודדות  בזמן התרגול, משפיעות על שליטתכם בחומר, דבר אשר  
 משפר ומגדיל את הסיכויים שלכם לעבור את הבחינה! 

 
מראש את המגמות והשינויים שחלו בבחינה ויכולנו  אנו שמחים וגאים על כך שהצלחנו לצפות

 לסייע לסטודנטים רבים כל כך להיערך לשינויים המשמעותיים שחלו בה!

 
 :2018קיץ של שאלות שהכינו את הסטודנטים לבחינה,  חבההכנה שלנו מגוון ר יבספר

הדוחות בבחינה, שאלות עומק על נתונים מתוך  1שאלה בדומה לשאלות בנושא דוחות סקירה 
בבחינה, שאלות עומק בנושא סקירה  2בדומה לשאלה  –הכספיים, לרבות דוחות תזרים מזומנים 

היבטי ביקורת בחברות ציבוריות,  בבחינה, כמו כן העמקנו בלימוד 3לשאלה  אנליטית, בדומה
בבחינה. הקדשנו פרק שלם לנושא  8שאלה  –בבחינה, הפרשות ובדיקת סבירות אומדנים  6שאלה 

שאלה  –ופרק נרחב בנושא אי תלות  נק'( 12)שאלה של  בבחינה 9שאלה  –ורת מערכות מידע ביק
בבחינה. במקביל, העמקנו מאוד בלימוד מתודולוגיית הביקורת כפי שבאה לידי ביטוי בשאלות  10
 .7 –ו  4, 3
 

 ! 2017לחצו כאו ותוכלו לראות שאלות שכתבנו בספרים והכינו לבחינה במועד הקודם, חורף 
 
 

חידושים האחרונים מעולם באתר בנוגע לחדשות אנו מעדכנים אתכם כל הזמן בפייסבוק וב
שניות", כדי להכין את כלל  60הביקורת ואף נותנים הרחבה בנושאים שונים במסגרת פינתנו "

 הסטודנטים לבחינה. 
 

  לקראת המועד הבא אנו נערכים לשינויים שצפויים לחול בתקינה בביקורת במסגרת
 על ידי לשכת רואי החשבון. של תקני הביקורת המבוצע הקודיפיקציה פרויקט

 בעל השלכות נרחבות על הביקורת בעתיד. פרויקט זה צפוי להיות
 

ומתוך מטרה להוות את חוד החנית בהכנת סטודנטים לבחינת המועצה בביקורת  ,בהמשך לכך
ובהכשרת סטודנטים איכותיים למקצוע ראיית החשבון, אנו מביאים בזאת את ניתוח בחינת 

שמטרתו לזהות שינויים ומגמות בבחינה מתוך מטרה לאפשר  2018המועצה מועד קיץ 
 .2018לסטודנטים להיערך טוב יותר לבחינת המועצה הבאה, חורף 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.erezc.co.il/שינויים-בבחינות-מועצה-2017
http://www.erezc.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%99%d7%a3-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
http://www.erezc.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
http://www.erezc.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
http://www.erezc.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
http://www.erezc.co.il/%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%aa/
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 קושיהרמת 
רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס' פרמטרים, לרבות: מורכבות הנושאים הנכללים 

ים, מבנה השאלות, וחדשנות במבנה בבחינה, פרק הזמן המוקצב, חדשנות הנושאים הנשאל
 הבחינה בכללותה. קיימות מס' דרגות קושי שהוגדרו על ידינו, כלהלן: 

 
 רמת קושי קלה;
 בינונית;-רמת קושי קלה

 רמת קושי בינונית;
 רמת קושי בינונית פלוס

 גבוהה;-רמת קושי בינונית
 רמת קושי גבוהה;

 
שינוי התפיסה לגבי בחינת המועצה  של 2017המשיכה המגמה שהחלה בבחינה של קיץ במועד זה 

 שנתיים.כבביקורת, כפי שצפינו כבר לפני 
 

 ,הנובעות מהם ללא תיאור הבעיותבתפיסה החדשה של הבחינה, ניתנים לסטודנטים מצבים, 
 ,ראשית כלתמצית נתונים כספיים, פירוט חובות ספקים וכו', והסטודנטים נדרשים, למשל, 

ני הביקורת הנובעים מהמצב המתואר בשאלה ורק אז לפתח מענה להבין את הבעיות וסיכו
 ביקורת מתאים.

 
דנטים לא נדרשו לזהות את הבעיות. הסטותפיסה הישנה של הבחינה, לפיה מה להבדילזאת 

, ניתנו במסגרת נתוני השאלה והסטודנטים נדרשו להתייחס למענה הביקורת המתאים הבעיות
 ינה!בר בשינוי משמעותי בגישת הבחמדו

 
להתמודדות עם העבודה הפרקטית של רואה החשבון  יםשינוי זה נועד להכין את הסטודנט

המבקר. גם בבחינה, כמו במציאות, לא מגישים לרואה החשבון המבקר את הבעיות ומבקשים 
פתרון, אלא מתארים מצב דברים נתון, וממנו נדרש רואה החשבון להסיק על סיכוני הביקורת 

 מענה הביקורת.   ובהתאם לגזור את
 

 העמקת ההבנהמצד הסטודנטים ומצד שני  ניתוח והבנהמצד אחד יכולות  דורשיםאלו  שינויים
הנדרשת מהסטודנטים לגבי מתודולוגיית הביקורת, הבנת תהליך הביקורת, מהות הביקורת 

בהשוואה  רמו לעלייה בדרגת הקושי של הבחינותושיטות העבודה של רואה החשבון המבקר וג
 .לבחינות משנים קודמות

 
לכך שדרגת הקושי של הבחינה היתה בחלק העליון של מדרג הקושי של גרם האמור לעיל 

 בחינות המועצה שהיו בשנים האחרונות.
 

  .פלוס-בינוניתברמה רמת הקושי של הבחינה לאור האמור לעיל אנו מעריכים את 
 

נערכו נכון לשינוי באופי השאלות והתאימו את סטודנטים שחשוב לציין שהבחינה היתה הוגנת, 
 להתמודד עם הבחינה בהצלחה.מסוגלים שיטת הלימוד שלהם, היו 
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 זמןלחץ 

 . בינוני פלוסלחץ הזמן בבחינה היה 

 .ורבעשעות  3 פרק הזמן שהוקצב לכל חלק של הבחינה היה

בנושא ליקויים בדוח  1 אלהשחלק א' של הבחינה היה בעומס זמן גבוה במקצת מזה של חלק ב'. 

בנושא סקירה  3ה . שאלבעומס זמן גבוההיו  ,בנושא דוח תזרים מזומנים 2 שאלהו ,סקירה

 סביר.בעומס זמן היו מסוג "ענה בקצרה"  5בנושא דיון מקצועי ושאלה  4אנליטית, שאלה 

היו  ב'לק בנושא מערכות מידע היתה בעומס זמן גבוה ואילו יתר השאלות בח 9שאלה בחלק ב: 

 בעומס זמן סביר.

 

 ומבנה השאלות שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

 דומים לשתי הבחינות האחרונות.  מבנה השאלות ומורכבות הנושאים היו 
 

השאלה היתה מורכבת יחסית מכיוון שנכללו בה  –ליקויים בנוסח דוח סקירה   – 1שאלה 

 -מלתת לחברה דוח סקירה הגבלות בסקירה שחייבו את רואה החשבון להימנע 

 ;ההימנעות העמידה את הסטודנטים בפני דילמה לגבי אופן ניסוח התשובה

השאלה דרשה מהסטודנטים לקרוא ולהבין דוח תזרים,  –דוח תזרים מזומנים   – 2שאלה 

 יקורת הולם לסיכונים הגלומים בו;לזהות ליקויים ולהציע מענה ב

  ;שאלה ברמת קושי בינונית מינוס – שאלה בנושא סקירה אנליטית  – 3שאלה 

 ;בנושאים בסיסיים בביקורת "דיון מקצועי"שאלה מסוג   – 4שאלה 

 סבירה;קושי  תבנושאים ברמ "ענה בקצרה"מגוון שאלות מסוג   – 5שאלה 

השאלה דרשה היכרות עם היבטי ביקורת  –שינוי חברה מפרטית לציבורית   – 6 שאלה

 ; גבוהה-של השאלה היא בינוניתי קושהרמת  –בחברות ציבוריות 

 ברמת קושי בסיסית;שאלה  –תרשים תקני ביקורת  – 7שאלה 

 ;בינונית ת קושישאלה ברמ –שאלה בנושא הפרשה לאחריות   – 8שאלה 

 .בינונית פלוס קושישאלה ארוכה יחסית ברמת  –מערכות מידע ממוחשבות   – 9שאלה 

 סבירה. ברמת קושישאלות קצרות מגוון   – 10שאלה 

 

)מערכות מידע(  9 –)תרשים תקני ביקורת( ו  7(, "דיון מקצועי") 4)סקירה אנליטית(,  3בשאלות 

 הבנה של מתודולוגיית הביקורת לצורך פתרון חלק מהסעיפים.הכרה והסטודנטים נדרשו ל

 

 מבנה הבחינה

לקים כשבכל )שני ח היה דומה לבחינות שהתקיימו בשנים האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

 . נקודות( 50שאלות בנות  5חלק 

בבחינה נכללה שאלה מסוג "דיון מקצועי" לאחר שבשתי הבחינות האחרונות לא נכללו שאלות 

מסוג זה.  בדומה לשתי הבחינות הקודמות, שוב לא נכללה שאלה מסוג "אירועים בחוות הדעת" 

 .)שאלת "קייסים"(
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 20בסה"כ ) נקודות 10במשקל של "ענה בקצרה"  מסוג השאלה כללנאחד מחלקי הבחינה כל ב

  (.בבחינה נקודות

 

נקודות )בבחינות הקודמות היה  12 –משקל השאלה בנושא מערכות מידע עלה לראשונה ל 

 נקודות(. 10במשקל של 

 

נקודות  6בנושא דיון מקצועי בחלק א' במשקל  4שאלה  –כל חלק כלל שאלה במשקל נמוך יחסית 

 נקודות. 5בנושא תרשים תקני הביקורת במשקל של  בחלק ב' 7ושאלה 

 

 (2018 חורףהשינויים הצפויים בבחינה במועד הבא )

למועד הנוכחי, אם כי אנחנו סבורים  דומה( יהיה 2018רף צפוי שמבנה הבחינה במועד הבא )חו

 .גבוהה יותרשל הבחינה תהיה שרמת הקושי 

 

 (וקבעשינויים אלו טרם נאילך )ו 2020השינויים הצפויים בבחינת המועצה בשנת 

הינם על פי מיטב הערכותינו והינם על בסיס ניתוח מתמיד הצפויים המפורטים להלן השינויים 

השינויים טרם נקבעו,  .במקצועשאנו מבצעים לבחינות המועצה ולמגמות ולשינויים החלים 

 ומשכך הם טרם יושמו.

 

משקל השאלות יהיה עד  מריקאיות.צפוי ששאלות מסוג "ענה בקצרה" יוחלפו בשאלות א .1

שאלות אלו מצריכות הבנת הביקורת לעומק במטרה לבחור את התשובה מהניקוד.  20%

 המתאימה ביותר מבין מספר תשובות אפשריות.

 שאלות בבחינה  10 –קיימת סבירות גבוהה שמבנה הבחינה ישתנה באופן שיהיו פחות מ  .2

יותר וידרשו יכולות ניתוח משמעותיות והבנה  פותמקישאלות( והשאלות שיינתנו יהיו  8 –)כ 

 עמוקה יותר של הביקורת.

 

שינויים אלו דורשים היערכות מתאימה של הסטודנטים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם 

 הבחינה הצפויה.

 

על כך הוצאנו  –הבחינות הנוכחיות יוחלפו בבחינות ממוחשבות מס' שנים אנו צופים שבעוד 

 בהמשך. ששיידרת לפני יותר משנה ונוסיף ונעדכן ככל הודעה מפורט

 

אנו ממשיכים לעדכן את מערכי הקורסים וספרי הלימוד כדי להכין אתכם ברמה הגבוהה ביותר 

 לבחינה.

 

 !להגיע מוכנים לבחינה –מיומנות 

 


